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Croeso
Mae’n bleser eich croesawu i chweched Darlith Nodedig 
flynyddol Hadyn Ellis. Rwy’n siwr eich bod yn edrych ymlaen 
gymaint ag yr wyf i at glywed Syr David Attenborough, 
darlledwr astudiaethau natur mwyaf adnabyddus, ac mae’n 
deg ddweud mae’n siwr, anwylaf Prydain, yn siarad am 
Wallace ac Adar Paradwys.

Mae’r gyfres o ddarlithoedd nodedig yn coffáu’r Athro Hadyn Ellis 
(1945-2006), a helpodd, am fwy na dau ddegawd, i sefydlu Caerdydd 
yn un o brifysgolion ymchwil mwyaf blaenllaw y DU, ac yn 2004, 
dyfarnwyd y CBE iddo am ei gyfraniadau i addysg uwch.

Ac yntau’n seicolegydd a oedd yn adnabyddus yn rhyngwladol yn ei 
rinwedd ei hun, ymgymerodd â llawer o rolau arwain yn y Brifysgol, 
gan gynnwys Rhag Is-ganghellor a Dirprwy Is-ganghellor ar gyfer 
Ymchwil. Yn ogystal, gwasanaethodd yr Athro Ellis fel Pennaeth yr 
Ysgol Seicoleg am dair blynedd ar ddeg. 

Bellach mae’r darlithoedd sy’n dwyn ei enw wedi’u sefydlu’n 
gadarn yn un o uchafbwyntiau calendr y Brifysgol, ac mae siaradwyr 
blaenorol wedi cynnwys yr Arglwydd Puttnam o Queensgate, Syr 
Ranulph Fiennes, a Mary Robinson, cyn-Arlywydd Iwerddon.

Bydd darlith Syr David yn archwilio gwaith y naturiaethwr o Gymru, 
Alfred Russel Wallace, yr arweiniodd ei arsylwadau arloesol o adar 
paradwys at ddamcaniaeth esblygiad detholiad naturiol.

Nid oes gennyf amheuaeth y cawn edrych ymlaen at noswaith 
ysgogol, ddifyr ac addysgiadol. Cefnogwyd darlith heno drwy 
garedigrwydd Sefydliad Waterloo. 

Rydym wrth ein boddau y bydd yr holl enillion o werthu tocynnau ar 
gyfer darlith heno yn mynd tuag at greu Gwobr Teithio Alfred Russel 
Wallace. Roedd Wallace ymhlith yr amlycaf o’r holl naturiaethwyr 
maes ac mae’n briodol bod gwobr ar gyfer teithio a gwaith maes yn 
dwyn ei enw adnabyddus. Caiff y wobr ei dyfarnu i fyfyriwr israddedig 
yn yr Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr sy’n cyflwyno’r cynnig gorau 
ar gyfer prosiect teithio neu waith maes.

Yr Athro Colin Riordan
Llywydd ac Is-ganghellor
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Syr David Attenborough OM, CH, CVO, CBE, FRS yw gwneuthurwr ffilmiau astudiaethau natur mwyaf adnabyddus Prydain. 
Mae ei yrfa fel naturiaethwr a darlledwr wedi parhau am bron pum degawd, ac mae wedi cynhyrchu nifer o gyfresi cofiadwy 
i’r BBC, sydd wedi cyflwyno miliynau o bobl i ryfeddodau byd natur.

Cafodd ei eni yn Llundain ym 1926, ei addysgu yn Clare College, Caergrawnt, ac ymunodd â’r BBC fel hyfforddai yn 1952; lansiodd y cyntaf o’i 
gyfres ddylanwadol Zoo Quest ym 1954. 

Ym 1965, daeth yn Rheolwr BBC2, ac ar ôl pedair blynedd, pan ddaeth y sianel yr un gyntaf yn Ewrop i ddarlledu mewn lliw, cafodd ei benodi’n 
Gyfarwyddwr Rhaglenni, yn gyfrifol am ddwy sianel deledu y BBC.

Ymddiswyddodd ym 1973 i ddychwelyd at wneud rhaglenni, ac ym 1976 dechreuodd waith ar y cyntaf o’i brosiectau pwysig, Life on Earth, a 
ddarlledwyd ym 1979.

Dilynodd hyn gyda chyfresi cofiadwy eraill, sef The Living Planet (1984), The Trials of Life (1990), The Private Life of Plants (1995), Life of Birds 
(1998), Life of Mammals (2002), Life in the Undergrowth (2005), a Life in Cold Blood (2008). 

Bydd darlith Syr David yn canolbwyntio ar ffilm archifol am fordaith y naturiaethwr o Gymru Alfred Russel Wallace i Ynysfor Maleia a’i arsylwadau 
arloesol o adar paradwys. Mae Syr David wedi disgrifio Wallace fel “un o’r rhai mwyaf o ran yr holl naturiaethwyr maes”.

Syr David Attenborough OM, CH, CVO, CBE, FRS
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Alfred Russel Wallace oedd un o brif naturiaethwyr y 19eg 
ganrif ac ystyrir mai ef oedd prif arbenigwr y cyfnod am 
ddosbarthiad daearyddol rhywogaethau anifeiliaid.

Roedd yn awdur toreithiog, yn archwiliwr ac yn feirniad cymdeithasol 
hefyd – ac roedd yn sicr yn un o’r bobl enwocaf yn y byd yn y cyfnod 
hwnnw.

Erbyn hyn, mae’n adnabyddus yn bennaf am lunio damcaniaeth 
esblygiad drwy ddetholiad naturiol yn annibynnol, sef yr hyn a 
anogodd Charles Darwin i gyhoeddi On the Origin of Species.

Ganwyd ef yn Llanbadog Fawr ger Brynbuga ar 8 Ionawr 1823, a bu 
farw ar 7 Tachwedd 1913. I goffau canmlwyddiant ei farwolaeth, mae’r 
Brifysgol yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau arbennig, gan ddechrau 
gyda Darlith Nodedig Hadyn Ellis.

Cynhaliodd Wallace waith maes estynedig, ym masn Afon Amazon yn 
y lle cyntaf, ac yna yn Ynysfor Malay lle amlygodd Linell Wallace sy’n 
rhannu ynysfor Indonesia’n ddwy ran: y rhan ogleddol lle’r oedd yr 
anifeiliaid o dras Asiaidd yn bennaf, a’r rhan ddeheuol lle’r oedd yr 
anifeiliaid o dras Awstralasiaidd.

Fel un o feddylwyr esblygol mwyaf blaenllaw’r 19eg ganrif, gwnaeth 
gyfraniad pwysig at ddatblygu damcaniaeth esblygol, gan gynnwys 
y cysyniad o liwio rhybuddiol mewn anifeiliaid. Cyflwynodd hefyd 
effaith Wallace, sef y ddamcaniaeth bod detholiad naturiol yn gallu 
cyfrannu at arwahanrwydd atgynhyrchiol rhywogaethau cychwynnol 
drwy esblygu rhwystrau yn erbyn croesrywedd.

Ar wahân i faes gwyddoniaeth, roedd Wallace yn hyrwyddo 
ysbrydegaeth ac yn feirniadol o sawl elfen o system gymdeithasol ac 
economaidd y cyfnod. Roedd hefyd yn un o’r gwyddonwyr amlycaf 
cyntaf i fynegi pryderon am effaith dyn ar yr amgylchedd.

Mae darlithfa ym Mhrif Adeilad y Brifysgol hefyd wedi’i enwi er  
cof amdano.  

Alfred Russel Wallace
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Mae gwyddonwyr Caerdydd wedi adnabod cwymp yn amrywiaeth 
partneriaid sy’n paru fel y rheswm y mae teigrod India yn wynebu difodiant.

Cymharodd ymchwilwyr ddata genetig o deigrod modern gyda theigrod a saethwyd 
yn ystod y Raj Prydeinig (1858-1947). Gyda mynediad digynsail at gasgliad teigrod yn 
Amgueddfa Astudiaethau Natur yn Llundain, nododd gwyddonwyr nifer uchel iawn o 
amrywiadau DNA yn y teigrod a saethwyd yn ystod y Raj Prydeinig – a doedd 93% ohonynt 
ddim yn bresennol yn nheigrod India heddiw.

Gwelodd ymchwilwyr o Ysgol Biowyddorau Caerdydd colled o amrywiaeth genetig i raddau 
dramatig o’i gymharu â theigrod y Raj ac mae’r amrywiaeth sy’n weddill wedi’i hisrannu’n 
llawer fwy i’r poblogaethau bach (20-120 o unigolion) sy’n bodoli heddiw.

Y rheswm am y colled o amrywiaeth genetig yw colli cynefinoedd a’u darnu, sy’n golygu 
meintiau llai o ran poblogaethau, ac sy’n atal teigrod rhag gwasgaru fel y byddent wedi 
gwneud ar un adeg, sy’n golygu nad yw eu cyfanswm genynnol bellach yn cymysgu ar 
draws yr isgyfandir. Mae ar deigrod angen amrywiaeth genetig i oroesi – yn enwedig o 
ystyried newid yn yr hinsawdd.

Yn olion traed Wallace...
Mae ymchwil Prifysgol Caerdydd i esblygiad, bioamrywiaeth, yr amgylchedd a chadwraeth  
amgylcheddol yn mynd i’r afael â materion byd-eang ac yn gwella ein dealltwriaeth o’r byd naturiol .

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi gwneud darganfyddiad 
pwysig o ran deall sut esblygodd yr hebog tramor a’r hebog gwlanog 
mawr i fod yn ysglyfaethwyr rhagorol.

Mae dilyniannau genomau’r hebogiaid wedi dangos bod yr adar wedi mynd trwy newid 
esblygol cyflym ledled y genomau er mwyn bod yn helwyr llwyddiannus. Mae hebogiaid yn 
cymryd risgiau eithafol er mwyn goroesi, gan fyw bywyd ar yr ymyl yn barhaus.

Esboniodd yr Athro Mike Bruford o Ysgol Biowyddorau Caerdydd: “Dyma’r tro cyntaf i adar 
ysglyfaethus gael eu genomau wedi’u dilyniannu. Mae ein hymchwil yn dangos, o dan 
bwysau dewis cryf, y bu’n rhaid i hebogiaid tramor addasu’n gyflym iawn er mwyn goroesi.”

Cafwyd y dilyniannau genomau gan wyddonwyr sy’n gweithio yn Ysgol Biowyddorau 
Caerdydd ac yn Sefydliad Genomig Beijing yn Tsieina. 

Mae’r genomau sydd wedi’u dilyniannu yn caniatáu i wyddonwyr adnabod sail enetig yr 
hyn sy’n gwneud yr hebogiaid yn unigryw. Mae hyn yn bwysig, nid yn unig ar gyfer cynyddu 
ein dealltwriaeth o esblygiad a bioleg y rhywogaethau eiconig hyn, ond hefyd ar gyfer rheoli 
eu hiechyd a’u cadwraeth.
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Mae rhaglen ymchwil bwysig Prifysgol Caerdydd yn archwilio gwydnwch mewn systemau naturiol-gymdeithasol.

Mae ymchwilwyr o’r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn ymchwilio i reoli tirweddau naturiol yn gynaliadwy er mwyn iddynt barhau i 

gyflwyno’r gwasanaethau sydd eu hangen ar gyfer lles bodau dynol, a hefyd cadw ecosystemau bioamrywiol a swyddogaethol.

Mae sicrhau amgylcheddau cynaliadwy yn gofyn am ddealltwriaeth newydd o sut mae prosesau ffisegol, ecolegol a chymdeithasol yn rhyngberthyn.

Mae rhyngweithio rhwng y prosesau yn penderfynu ar ansawdd bywyd a sut y gall systemau naturiol weithredu. Mae deall eu perthynas sydd 

wedi’i chyplysu yn hanfodol ar gyfer systemau rheoli a llywodraethu addasol a all sicrhau cynaliadwyedd er gwaethaf pwysau cynyddol sy’n 

deillio o newid yn yr hinsawdd, sicrwydd bwyd, a phrinder dwr.

Wrth fynd i’r afael â’r heriau hyn, mae’r tîm, a arweinir gan Dr Isabelle Durance, yn gweithio ar y cydgysylltiad rhwng ecoleg, gwyddorau’r ddaear 

a’r gwyddorau cymdeithasol.

Gwyddonwyr Prifysgol Caerdydd yn gweithio gydag Adran Bywyd Gwyllt Sabah ym Maleisia er mwyn sefydlu 
canolfan maes yn Borneo.

Mae Canolfan Maes Danau Girang yn ganolbwynt ar gyfer ymchwil a hyfforddiant mewn bioamrywiaeth ac ar gyfer cyrsiau maes mewn 

asesiadau bioamrywiaeth drofannol. Ers ei hagor ym mis Gorffennaf 2008, mae’r Ganolfan wedi derbyn cyrsiau maes gan brifysgolion yn y DU, 

yr Almaen a’r UDA.

Mae’n canolbwyntio ar sefydlu rhaglenni tymor hir ar nifer o rywogaethau er mwyn darparu mewnwelediadau i’w hecoleg, dwysedd, 

ymddygiad a geneteg er mwyn datblygu dosbarthiad rhywogaethau a modelau addasrwydd cynefinoedd, a deall yr ymatebion biolegol i 

ddarnu coedwigoedd glaw ac ungnwd y balmwydden olew.

Mae rhaglenni pwysig y Ganolfan yn cynnwys gwaith ar eliffantod, cigysyddion, primatiaid y nos, mwncïod trwynog, crocodeilod, a monitro 

bywyd gwyllt. Mae hefyd yn gweithio ar nifer o brosiectau eraill ar orangutans, llyg y coed, banteng, madfallod monitor, gweilch a chornylfilod. 

Mae gwaith y Ganolfan wedi arwain at weithredu Cynlluniau Gweithredu ar Rywogaethau ar gyfer orangutan Borneo ac hefyd eliffant Borneo.
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Sefydliad Waterloo
Mae Sefydliad Waterloo yn Ymddiriedolaeth elusennol annibynnol, a leolir yng Nghymru, sydd 
â buddiannau ariannu penodol o dan bedair prif raglen: Datblygu’r Byd, Cymru, Datblygiad 
Plant a’r Amgylchedd.

Trwy’r gronfa Amgylchedd, mae’r Sefydliad yn cynnal prosiectau a all helpu i leddfu effeithiau niweidiol y 
mae bodau dynol yn eu cael ar yr amgylchedd. Mae gan y gronfa ddwy brif thema: Coedwigoedd Trofannol 
(cefnogaeth ar gyfer prosiectau sy’n amddiffyn coedwigoedd glaw trofannol, yn bennaf drwy osgoi 
datgoedwigo) a Morol (cefnogaeth ar gyfer prosiectau sy’n gweithio i atal stociau pysgod sy’n dirywio).
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Maint Cymru
Bu’r Sefydliad Waterloo yn gefnogwr allweddol i ymgyrch Maint Cymru ers ei dechrau yn 2010. 
Nod Maint Cymru yw dod â phawb yng Nghymru ynghyd i helpu i gynnal darn o goedwig 
drofannol yr un maint â Chymru fel rhan o ymateb cenedlaethol i newid yn yr hinsawdd.

Mae Maint Cymru yn annog pobl Cymru i weithredu’n gadarnhaol ac i helpu i amddiffyn ardal o goedwig 
law sy’n gyfwerth â maint ein cenedl.

Ar 1 Mawrth 2013 llwyddodd cefnogwyr Maint Cymru i gyrraedd eu targed cychwynnol, sef codi £2M 
i helpu i amddiffyn ardal o goedwig glaw sy’n gyfwerth â maint Cymru. Mae cefnogwyr Maint Cymru, 
y mae Prifysgol Caerdydd yn un ohonynt, yn uniongyrchol gysylltiedig â phrosiectau coedwigoedd 
ac â chymunedau sy’n cynorthwyo i reoli adnoddau coedwigoedd yn gynaliadwy, gan helpu i leihau 
allyriadau carbon byd-eang.

Mae Peter Davies, Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru, yn cadeirio Maint Cymru. Yn ddiweddar, 
mae’r prosiect wedi sicrhau cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru, o dan eu rhaglenni Cymru o Blaid 
Affrica a Newid yn yr Hinsawdd.

Datblygu a Chysylltiadau â Chynfyfyrwyr
Am fwy na 125 o flynyddoedd, mae Prifysgol Caerdydd wedi mynd i’r afael â’r materion 
mwyaf yn y gymdeithas, drwy ei hymchwil, addysgu ac ymgysylltu cyhoeddus.

Mae’r Brifysgol yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl drwy wthio ffiniau gwybodaeth 
dynolryw yn ôl ar draws y disgyblaethau academaidd o iechyd i’r amgylchedd i ddiwylliant. Cydnabyddir 
ansawdd ein gwaith gan y gefnogaeth rydym yn ei derbyn gan asiantaethau’r llywodraeth, sefydliadau 
rhyngwladol a busnesau. 

Fodd bynnag, rydym yn parhau i ddibynnu ar roddion gan gefnogwyr unigol a sefydliadol. Mae mwy na  3,000 
o bobl wedi ein cefnogi eisoes gyda rhoddion i’n helpu i ariannu ymchwil, ysgoloriaethau a chyfleusterau.

Os ydych yn teimlo y gallech ein helpu gyda rhodd, ni waeth pa mor fach, neu yr hoffech chi ddysgu rhagor 
am ein rhaglen codi arian, ewch i www.cardiff.ac.uk/giving neu cysylltwch â’n Swyddfa Datblygu a Chodi 
Arian ar 02920 876727, neu danfonwch e-bost i donate@cardiff.ac.uk 

Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen gofrestredig. Rhif 1136855



Astudio ôl-raddedig yng 
Nghaerdydd 
Mae gan Brifysgol Caerdydd cymuned o fyfyrwyr ôl-raddedig o fwy 
na 7,000 a ddaw o fwy na 100 o wledydd. Mae ein tri Choleg yn 
cynnig amrywiaeth o raglenni ôl-raddedig ymchwil a rhai a addysgir, 
gan gynnwys dros 200 o gyrsiau a addysgir a 140 o feysydd ar gyfer 
ymchwil ôl-raddedig ar draws ystod eang o bynciau.

Mae myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn cael y cyfle i weithio ochr yn ochr 
ag ymchwilwyr blaenllaw yn eu maes a dysgu ganddynt, yn aml ar ymchwil 
rhyngddisgyblaethol sydd ar flaen y gad, ac mae ein portffolio helaeth 
ac arloesol o raglenni ôl-raddedig a addysgir yn adlewyrchu’r ymchwil a’r 
datblygiadau diweddaraf.

Mae llawer o’n rhaglenni a addysgir yn darparu cyfle ar gyfer dysgu hyblyg, 
o astudio amser llawn a rhan-amser traddodiadol i gyrsiau Datblygiad 
Proffesiynol Parhaus modwlar a chyrsiau dysgu o bell.

Mae’r Brifysgol yn cynnig nifer o ysgoloriaethau ymchwil cystadleuol, gan 
gynnwys mwy na 200 o Ddoethuriaethau a ariennir yn llawn bob blwyddyn 
ac ystod o ysgoloriaethau ar gyfer cyrsiau a addysgir.

Mae ein Canolfan i Raddedigion yn darparu canolbwynt ar gyfer cymuned 
ehangach y rhai a addysgir a’r rhai sy’n gwneud ymchwil ac mae’n cynnal 
rhaglen o ddigwyddiadau cymdeithasol.

Am fwy o wybodaeth ewch i: www.caerdydd.ac.uk/postgraduate
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Argraffwyd ar bapur 100% wedi’i ailgylchu yn unol ag ymrwymiad y Brifysgol i gynaliadwyedd.

Darganfod mwy gyda  
Prifysgol Caerdydd
Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnal digwyddiadau cyhoeddus drwy 
gydol y flwyddyn academaidd, yn amrywio o ddarlithoedd cyhoeddus i 
arddangosfeydd ac o ddiwrnodau agored i gyngherddau. Fel arfer mae’r 
digwyddiadau am ddim, ond mae’n bosibl y bydd angen cadw lle ymlaen llaw.

I gael gwybodaeth am ddigwyddiadau sydd i ddod, ewch i:   
www.caerdydd.ac.uk/events

Dysgu rhagor  
am Wallace
Cyfres Darlith Wallace

Dethlir sawl elfen o waith a bywyd Wallace mewn cyfres o 
ddarlithoedd am ddim a gynhelir gan Ysgol Gwyddorau’r 
Ddaear a’r Môr y Brifysgol yn ystod y misoedd i ddod. 
Cynhelir pob darlith yn Narlithfa Wallace ym Mhrif Adeilad 
Prifysgol Caerdydd a byddant yn dechrau am 6.30pm. Nid 
oes angen cadw lle ymlaen llaw.

Cewch fwy o wybodaeth yn www.caerdydd.ac.uk/earth


